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Шимбә көнне «Казан Арена»да
6 комплект медаль уйнатылды.
Гадәттәгечә, америкалы Кэти
Ледеки өметләрне аклады,
Казан чемпионатында өченче
«алтын»нарын француз Флоран
Манаду һәм австралияле
Эмили Сибом яулады, ә АКШ
җыелмасы микст эстафетада
беркемгә дә шанслар
калдырмады.
Финал уеннарын хатынкызлар арасында 50 метрга
баттерфляй белән йөзү
буенча ярышлар башлап
җибәрде. Нәтиҗә белгечләр
фаразлаганча – алтын
медальгә Швеция йөзүчесе
Сара Шестрем лаек булды. Ул
әлеге араны 24.96 секундта
узды һәм шул рәвешле Дөнья
чемпионатлары рекордын
яңартты. Әйтергә кирәк, дөнья
рекорды шулай ук аныкы. 2014
елның 5 июлендә Сара әлеге
50 метр араны 24.43 секундта
үткән булган. Көмеш медаль
Жанетт Оттесен артыннан
Даниягә «йөзсә», бронза исә Кытай спортчысы Лю Инда.
Кызганыч, әлеге Чемпионат
Россия спортчысы Владимир
Морозовка уңыш китермәде.
Хәтерләсәгез, башта аны
100 метр арага йөзгәндә
фальстрат өчен финал
ярышларыннан төшереп
калдырдылар. Аннары ул
50 метрлы арага ирекле
йөзүнең ярымфиналында АКШ
йөзүчесе Энтони Ирвин белән
бер үк вакыт күрсәтеп,
8 нче урынны бүлеште.
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Ватерполда шәхси бүләкләр

16 КӨН

Душко Пьетлович (Сербия) - турнирның иң кыйммәтле уенчысы
Йосип Павич (Хорватия)

Александр Аксенов (Казахстан)

Петар Муслим (Хорватия)

Иоаннис Фунтулис (Греция)

Франческо ди Фулвио (Италия)

Аарон Янгер (Австралия)

СУ ПОЛОСЫ • ИР-АТЛАР • ФИНАЛ

СЕРБИЯ - ЧЕМПИОН!

Текст: Галия Сафина, Али Кейта,
фото: Рамил Гыйльванов

Кичә су полосында ир-атлар арсында чемпионнар ачыкланды.

С

у полосы буенча ярышлар
тәмамланды. Ир-атлар арасында барган бронза медаль
өчен көрәштә Греция командасы
җиңү яулады. Хорватия командасын тар-мар итеп, Сербия командасы «алтын»лы булды.
Командалар арасында көрәш
шул дәрәҗәдә кискен барды ки, ул
спортчыларның үзләрен генә түгел,
җанатарларны да уеннарның башыннан алып азагына кадәр киеренке хәлдә тотты.
Мәсәлән, бронза медаль өчен
барган көрәшне генә алыйк. Греция
һәм Италия командасы арасындагы
әлеге уенның азагына кадәр кемнең
көчле, ә кемнең «йомшаграк» булуын аңлавы мөмкин булмады. Бронзага лаек команданы исә бары тик
пенальти генә ачыклады. Матчта
исәпне Греция командасы ачып
җибәрде. Ә италиялеләргә исә шул
җитә калды: алар шундук һөҗүмгә
ташланды. Тик беренче периодта аларның туплары көндәшләре
капкасын читләтеп үтүне өстенрәк
күрде, ахрысы – Греция уенчылары капкасына бер генә туп та кертә
алмадылар... Ниһаять, матчның
икенче периодында тырышлыклары бушка китмәде: исәп 1:1 булды.
Тик бу уенның башы гына иде әле.
Икенче период тәмамланырга минут ярым вакыт калганда Греция
яңадан өстен чыкты. Тагын 50 секундтан соң исә исәп, гомумән дә,
Греция файдасына 3:1 булды.
Менә шушы моментта Италия
спортчыларының чын мәгънәсендә
«ачулары чыкты» да инде. Алар Греция капкасын әледән-әле көчле
һөҗүмнәр белән «бүләкләде».
Ниһаять, исәпне 3:2 итүгә
ирештеләр.
Беренче ике периодта капкаларга туплар шактый әкрен
керсә, өченче периодта барысы да тамырдан үзгәрде дә куйды. Әллә спортчылар арды, әллә

инде һөҗүмчеләр катырак уйный
башлады, аңламассың - тик таблодагы исәп саннары кинәт кенә
шактый зур тизлек белән арта башлады. Дүртенче периодның уртасында исәп Греция файдасына 7:6
иде инде. Ике командада да көчләр
шактый тигез булуга карамастан,

италиялеләр грекларны ни өчендер
һаман куып җитә алмый интекте.
Бары тик уен тәмамланырга якынча 5 минут кала гына алар исәпне
тигезләүгә ирештеләр.
Тамашачылар «ах» итте, стадионда шактый зур киеренкелек
сизелә башлады. Запастагы уен-

чылар исә урыннарында тыныч
кына утыра алмыйча торып басты. Бассейндагы командадашларына үзләренчә киңәшләр бирергә
тотындылар. Туп исә әле бер, әле
икенче команданың капкасына
очты... Биредә исә капкачыларның
эшен югары бәяләргә кирәктер.

җылысын салдык: берләр - меңнәр,
меңнәр - берләр өчен иде. Нәкъ
менә шуңа күрә җиңүгә ирештек тә
инде. Россия җанатарларына аеруча зур рәхмәт әйтәсе килә. Алар
безгә бик булышты. Россиягә, Казанга рәхмәт. Бу бассейнда уйнау
аеруча рәхәт булды.

сериясендә җиңелдек, тик үземнең
командадаш дусларым белән чиксез горурланам, бигрәк тә яшьләр
миндә хөрмәт хисе уята. Бу Чемпионатны безнең өчен җиңел дип булмый: җиңүләр дә, җиңелүләр дә күп
булды. Шулай да, дөньяда дүртенче
урынны яулауга ирештек.

Пьетро Фильоли, Италия
җыелма командасы уенчысы:

Влакос Теодорос, Греция
җыелма командасы тренеры:

- Энтузиазм җитәрлек иде, тик
көндәшләребез бездән көчлерәк
булып чыкты: алда баручы команда артыннан куу бер дә җиңел
түгел. Кызганыч, без бүген пенальти

- Без бу җиңүгә лаек дип саныйм.
Бүгенге уен барышында шактый
өстенрәк идек. Алты матчта да без
уенга тулысынча бирелдек, теләсә
кайсы көндәшне җиңәргә әзер идек.

Нәкъ менә алар әлеге тупларны
бер-бер артлы «кире очыра» торды. Нәтиҗәдә, бронза өчен көрәш
7:7 исәбе белән тәмамланды.
Алда – пенальти! Ул Италия
спортчыларының һөҗүменнән башланды һәм... Греция командасының
җиңүе белән тәмамланды. Аларның
әлеге җиңүгә ничек сөенгәннәрен
күрсәгез икән! Кемдер су полосы аренасының идәнен үбәр өчен
сузылып ятса, башкалар бер-бер
артлы бассейнга сикерде. Аларның
тренерлары да түзмәде хәтта.
Спортчылар артыннан үзе дә суга чумды.
Алтын медаль өчен көрәштә исә
Сербия һәм Хорватия командалары очрашты. Бронза медаль өчен
көрәшүчеләрдән аермалы буларак,
уенчылар матчны шактый агрессив башлады кебек. Уенның беренче периоды башлануга ук Хорватия спортчылары көндәшләре
капкасына бер-бер артлы ике туп
ыргытты. Сербиялеләр дә югалып калмады: беренче период
тәмамланганчы исәпне тигезләүгә
ирештеләр.
Икенче периодта исә Сербия
уенчылары «көрәш кыры»ндагы
вәзгыятьне тулысынча контрольгә
алган иде инде. Алар тиз арада
исәпне үзләре файдасына 5:2 итте.
Сербия командасы Хорватия спортчыларын тар-мар итүен
өченче периодта да дәвам итте.
Уеннар тәмамланырга 4 минут кала, исәп Сербия уенчылары файдасына 9:4 булган иде инде. Нәкъ
менә шушы урында уенның бөтен
интригасы югалды. Дөнья чемпионатында су полосы буенча ир-атлар
арасындагы ярышның җиңүчесе кем
булачагы сүзсез дә аңлашылды. Уен
темпы акрынайды. Тамашачылар да
тынып калдылар кебек. Тик Сербия
командасы һөҗүмен дәвам иттерде. Нәтиҗәдә, уен 11:4 сәбе белән
тәмамланды.

ТУРЫ СӨЙЛӘМ
Андело Сетка, Хорватия
җыелма командасы
уенчысы:
- Сербия уенчылары лаеклы
рәвештә җиңделәр дип саныйм.
Без аларның һөҗүмнәренә җавап
бирә алмадык – алар чыннан да
көчлерәк иде. Хорватиядә су полосы милли уеннарның берсе булып санала. Әлбәттә, 2007 елда алтын медаль яулаганнан соң, без бу
уңышыбызны кабатларга теләдек,
тик барып чыкмады. Шуңа күрә
Сербия уенчыларына рәхмәт әйтеп,
аларны лаеклы җиңүләре белән
котлыйсы гына кала.

Андреа Прлаинович, Сербия
җыелма командасы уенчысы:
- Төп көчебез – команда рухында.
Без үзебезгә һәм башкаларга су полосында лидерлар булуыбызны ассызыклап күрсәтә алдык. Иң яхшы
команда да – безнеке! Командабызда аңлатып булмаслык дуслык
«хөкем сөрә». Әлеге команданың бер
өлеше булу - минем өчен зур бәхет
һәм горурлык!
Душан Мандич, Сербия җыелма
командасы уенчысы:
- Без бүген үз илебез данын яклап
уйнадык. Һәр тупка үзебезнең күңел

Өйгә медальсез кайтып китү команда өчен зур үкенеч булыр иде. Казандагы Чемпионаттан соң Риога
очачакбыз. Бу – безнең өчен икенче зур вакыйга.
Флегас Константинос, Греция
җыелма командасы капкачысы
һәм капитаны:
- Безнең бу уенда җиңелергә хокукыбыз юк иде. Берничек тә
җиңелергә тиеш түгел идек. Бу җиңү
бронза медальгә ия булу түгел, Риоде-Жанейрода узачак Олимпиадага билет оту да булды. Бу - безнең
һәм бөтен Греция өчен зур вакыйга!
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КӨН РЕКОРДЛАРЫ

КЭТИ ЛЕДЕКИ,

тугыз тапкыр дөнья чемпионы:
- Бер турнир эчендә 200, 400, 800 һәм 1500 метрларга йөзүдә җиңү яулаган беренче спортчы булуым минем өчен бик мөһим. Командамны
җиңүгә рухландырам. Шуның өчен йөзү беткәч һәрвакыт иптәшләремнең
карашларын «тотам». Шундый шәп команданың бер өлеше булуыма чиксез шатмын. Бу Чемпионатта чыгышларым тәмамланды, ләкин
иптәшләрем өчен трибуналарда утырып, һичшиксез, җанатачакмын.

8:07.39 - 800 метр арада хатын-кызлар
Авторы - Кэти Ледеки (АКШ)

3:23.05 - ирекле стильдә катнаш

эстафета 4х100 метр
Авторы - АКШ җыелмасы

ЙӨЗҮ • ФИНАЛ

ТУРЫ СӨЙЛӘМ
50 м. Баттерфляй. Хатын-кызлар
24.96

Швеция

Сара
Шестрем

25.34

Дания

Жанетт
Оттесен

25.37

Кытай

Лю Ин

50 м. Ирекле стиль. Ир-атлар
21.19

Франция

Флоран
Манаду

21.52

АКШ

Адриан
Натан

21.55

Бразилия

Бруно
Фратус

200 м. Аркада. Хатын-кызлар
Австралия

2:06.34

АКШ

Мисси
Франклин

2:06.84

Венгрия

Катинка
Хоссу

50.56

КАР

Чад
ле Кло

50.87

Венгрия

Ласло
Чех

50.96

Сингапур

Джозеф
Скулинг

Нәтиҗәдә, финалга эләгү өчен
бу араны тагын бер кат узарга
туры килде. Россия җанатарлары
исә әлеге финал ярышы вакытында Морозовка, ниһаять, уңыш елмаер дип өметләнде. Тик... хыяллары чынга ашмады. Бронза медаль яулау өчен спортчыга нибары
0,01 секунд җитмәде. Шуннан да
зуррак үкенечнең булуы мөмкин
микән? Бу Россия спортчысының
үзенә генә түгел, ә тамашачыларга
да зур тәэсир ясагандыр, мөгаен.
Фаворитларга килгәндә, алтын
медаль, әлбәттә, Франция спортчысы Флорен Манадуда. Ул бу араны 21.19 секундта узды. Әйтергә
кирәк, бу - йөзүченең әлеге Чемпионаттагы беренче генә алтын
медале түгел. Хәтерләсәгез, 50
метрга баттерфляй белән йөзү
ярышларында ул алтынга лаек
булган иде инде. Икенче урында
– АКШ спортчысы Адриан Натан.
Бронза исә Бруно Фратус белән
бергә Бразилиягә китәчәк.
Хатын-кызлар арасындагы 200

метрга чалкан ятып йөзү ярышлары исә көтелмәгәнчә тәмамланды.
Белгечләр «алтын»ны АКШ
йөзүчесе Мисси Франклин өчен
әзерләп куйганнар иде инде. Тик
Австралия спортчысы Эмили Сибом аларның барысын да шаккатырып, дөнья рекорды куйган
Франклинны узды һәм беренче
урынга чыкты. Хәер, Сибом өчен
әлеге алтынны оту әллә ни катлаулы булмагандыр, мөгаен. Берничә
көн элек ул 100 метр арага чалкан
ятып йөзү ярышларында «алтын»лы
булган иде инде.
Мисси Франклин «көмеш»кә
лаек булса, бронза - Венгрия
спортчысы Катинка Хоссуда.
Финал ярышларының яртысы тәмамлангач, Көньяк Африка
республикасы спортчыларына да
«алтын»лы булу бәхете елмайды.
Ир-атлар арасында 100 метрга
баттерфляй белән йөзү ярышларында Чад Ле Кло беренче урынны
яулады. Биредә аның төп көндәше
Венгрия спортчысы Ласло Чех иде.
Тик аңарга «көмеш»кә риза булырга туры килде. (Берничә көн элек

Фәрида Осман, Мисыр:
- Мин биредә бик бәхетле, чөнки
нәкъ менә Казанда үз карьерамдагы иң яхшы нәтиҗәгә ирештем.
50 метрга баттерфляй белән йөзү
ярышларында исә милли рекорд
куйдым. Финалда үз илемнең данын яклау аеруча истә калырлык
вакыйга булды. Миңа җанатарлар,
трибуналар, «Казан Арена» стадионы бик ошый. Турнир бик югары
дәрәҗәдә оештырылган дияр идем.
Доминик Бушар, Канада:

Катнаш эстафета 4х100 м.
Ирекле стиль
3:23.05

АКШ

Фанни ЛеКлюз, Бельгия:

3:23.17

Нидерланд

3:23.59

Канада

8:07.39

АКШ

Кэти
Ледеки

8:17.65

Яңа
Зеландия

Лорен
Бойл

8:18.15

Бөекбритания

Джаз
Карлин

Текст: Рәмзия Закирова, Али Кейта
фото: Ринат Нәҗметдинов

исә 200 метрга баттерфляй белән
йөзү ярышларында, киресенчә, алтынга - Ласло Чех, «көмеш»кә Чад
Ле Кло лаек булган иде). Бронза – Сингапур спортчысы Джозеф
Скулингта.
Аеруча кызыклы ярыш хатынкызлар арасында 800 метрга чалкан ятып йөзү булгандыр, мөгаен.
Биредә әлеге Чемпионатның иң
зур ачышы – АКШ спортчысы Кэти
Ледекига тиңнәр булмады. Ул үз
көндәшләрен шактый артта калдырып, «алтын»лы булды. Аның вакыты – 8:07.39. Бу исә - яңа дөнья
рекорды дигән сүз. Хәер, моңа
кадәрге рекорд та нәкъ менә шушы
спортчы кесәсендә иде.
Шунысын да билгеләп узу
кирәк: Америка спортчысы әлеге
Чемпионатта дүртенче «алтын»ын
яулады. Моңа кадәр ул шундый ук
стильдә 200, 400 һәм 1500 метр
арага йөзү ярышларында беренче
урынга лаек булган иде.
Көмеш медаль – Яңа Зеландия
спортчысы Лорен Бойлда. Бронзага
исә Бөекбритания спортчысы Джаз
Карлин лаек булды.

Спортчылар «ДЧ хәбәрчесе»нә
тәмамланып килүче Дөнья
чемпионатыннан алган
тәэсирләре турында сөйләде,
Казан турындагы уйфикерләре белән уртаклашты.

- Мин үземнең 200 метрга аркада
йөзү ярышларындагы чыгышымнан
бик канәгать. Бу араны 2 минут 9 секунд эчендә бары тик өч мәртәбә
генә үткәнем бар. Җанатарларның
ярдәме турында аерым әйтеп китәр
идем - бу берничә атна элек узган
Пан-Американ уеннарына тиң булды.
Әлеге ярдәм атлетларга өстәмә көч
өсти, дип уйлыйм. Биредәге бассейн
исә мәңгегә күңелемә кереп калачак.

800 м. Ирекле стиль. Хатын-кызлар

СУ ПАТШАСЫ

Казан –
шаккаткыч
шәһәр!

8 августның финал ярышлары 4х100 арага ирекле йөзү буенча катнаш эстафета белән
тәмамланды. Беренче этапта лидерлык Канада командасында иде,
тик инде икенче этапта фаворитлар үз урыннарына «кайтты» - АКШ
йөзүчеләре алга чыкты. Финишка җиткәндә дә алар беренчелекне бирмәде. Россиялеләр янәдән
медальсез калды һәм нәтиҗәләр
исемлегенең дүртенче юлына урнашты. Ә менә АКШ спортчылары
исә алтын медаль генә яулап калмады, ә дөнья рекордын яңартуга
да иреште. Алар эстафетаны 3:23.05
вакыты белән тәмамлады. Моңа
кадәрге дөнья рекорды исә 3:23.29
вакыт белән Австралия спортчыларыныкы иде.
Икенче урында – Нидерланд
спортчылары булса, бронзага исә
Канада командасы лаек булды.
Билгеле булганча, бүген Су
спорты төрләре буенча дөнья
чемпионатының йөзү буенча ярышлары тәмамлана. Чемпионатның
соңгы көнендә биредә 8 комплект медаль уйнатылачак.

- Мин үземнең чыгышымнан канәгать
түгел: 50 метрга чалкан ятып йөзү
ярышларында финалга чыга алырмын дип уйлаган идем. Тик йөзүнең
беренче секундларында ук тиешле
ритм ала алмадым. Ә Чемпионатка
килгәндә, ул искиткеч дәрәҗәдә шәп
итеп оештырылган. Футбол стадионы
шундый зур - миңа ошады.
Анна Сантаманс, Франция:
- Мин үземне тизрәк йөзә алырмын
дип уйлаган идем. Стартны яхшы
башладым, тик йөзүемнән канәгать
түгелмен. Шуңа күрә бик борчылам.
Чемпионат барышында хаталар ясадым, тик бу миңа алга таба үсәргә,
камилләшергә ярдәм итәчәк.
Джонатан Джозев Копелев,
Израиль:
- Мин бүген 50 метрга чалкан ятып
йөзүнең ярымфинал ярышларын
24.93 секунд белән тәмамладым. Бу
- финалга чыгу өчен җитә торган
күрсәткеч. Риодагы ярышларга бер
генә ел вакыт калып бара һәм бу мине
борчылырга мәҗбүр итә. Миңа калса, Дөнья чемпионатларының моңа
кадәр болай яхшы оештырылганы
булмады әле. Автобуслар, кунакханә,
бассейннар - барысы да шаккатыргыч. Сүз уңаеннан, минем фамилиям
Копелев, чөнки әти-әнием Россиядән.
Мин русча да бераз сөйләшәм, барысын да аңлыйм. Биредәге халык белән
аралашу миңа бик ошый.
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2:05.81

Эмили
Сибом

100 м. Баттерфляй. Ир-атлар

Дәвамы. Башы 1нче биттә.
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Тереклек суы

якшәмбе, 9 август 2015 ел

АРЕНА
Текст: Дарья Турцева, фото: Ринат Нәҗметдинов

ХУШЛАШУ АККОРДЫ

ВАКЫТ ЯРЫШ

Бүген «Казан Арена» стадионында Су спорты буенча дөнья
чемпионатының соңгы йөзү ярышлары узачак. Ә инде 10 августта
бассейн һәм вакытлы трибуналарны сүтә башлаячаклар.

Тагын кайда стадионны бассейн итеп үзгәрткәннәр

К

азан Арена» футбол стадионы
төзелгәндә мондый чаралар кабул итәр дип уйладылармы икән?
Соңгы 3 ел эчендә ул Универсиаданың ачылыш һәм ябылу тантаналарын уздырган
концерт мәйданчыгы булып та, футбол
мәйданы да һәм быел су аренасы буларак кулланылды.
2015 елның башында стадион рекон
струкциягә ябыла – башта чирәмгә бетон
блоклар салынды, аннары махсус өслек
җәеп бассейннар кордылар. Ярышлар узган бассейн 3 метр тирәнлектә булса, тренировкалар уздыра торганының тирәнлеге
2,20 метр. Ике бассейнның да озынлыгы
50 метр.
Ә бассейнның көнчыгыш һәм көньяк
якларында вакытлыча трибуналар корылды. Нәтиҗәдә, 45 мең тамашачы сыйдыра торган стадионда 12 мең кеше генә
ярышларны тамаша кыла торган булып калды. Тамашачылар бәхетенә, мондый трибуналарда утырып спортчыларны якыннанрак күреп булды. «Без хәтта
тамашачыларның йөзләрен күрә алабыз,
бу бик шәп!» - диләр спортчылар да. Мисал өчен, бассейнның беренче рәте футбол стадионының 11 нче рәтенә туры килә.
Чөнки бассейн, төрле коммуникацияләр
һәм йөзү «чокыр»ы бәрабәренә күтәртелеп
ясалган. Коммуникацияләр исә бик күп,

ДЧ-2013, Барселона, «Палау Сант Жорди» баскетбол стадионы
мәсәлән, синхрон йөзү өчен су эчендә ишетелерлек динамикалар куела.
- Искиткеч бассейн. Белүемчә, ул барысына да ошаган, һәркем гаҗәпсенү
хисләрен белдерә. Тамашачыларның бассейнга якын утырулары да әйбәт, ә матбугат вәкилләренекенең ерак булуы да яхшы.
Сүз уңаеннан, Барселонада да шундый схема белән эшләгәннәр иде, тик анда баскетбол аренасы үзгәртелде. Анда тамашачылар ерак утырдылар, безнең арада бушлык булды. Ә мондагы бассейн бик яхшы,
- дип спорт колылмасына бәя бирде Россия командасының баш тренеры Татьяна
Покровская.
Тренировкалар бассейны ачык һавада
урнашкан. Бассейн һәм трибуналар өстендә
җыела торган түбә ясаганнар. Корылманың
бер өлеше ачык һәм саф һавада булганга,
монда спортчыларның да, җанатарларның
да тыннары бетми. Бәлки шуңадыр да, Казанда узган Дөнья чемпионаты рекордлар
кую буенча Барселонаны узып китте. Беренче өч көндә генә дә бит планетаның иң
яхшы җиде күрсәткече яңартылды.
- Бассейн шаккаткыч! Бу - киләчәк бассейны! - мондый бәяләмәне стадионда
көчләрен сынаган барлык спортчылар да
әйтә.

«Казан Арена»дагы җиңү тәмен Чемпионатны яктырткан журналистлар да татып
карый алды: алар өчен махсус ярыш оештырылган иде.
- Нинди энергетика! Нинди стадион! Искиткеч энергетика! Гаҗәеп Казан
җанатарлары! - монысы исә Россиянең
иң танылган комментаторы Дмитрий Губерниев фикере.
7 августта биредә Су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты-2015 җиңүчеләре
катнашында кичке бәйрәм чарасы узды.
Онытылмаслык тәэсирләр! Бөтенесе
дә яхшы, тик «Рубин» уенчылары һәм
җанатарлары стадионга кире кайтуларын
зарыгып көтә. Сүз уңаеннан, Казанда тагын ике футбол мәйданы бар, ләкин анда
«Казан Арена»дагы кадәр тамашачы сыймый. Шуның өчен Чемпионат узу белән
бассейнның суын агыза башлаячаклар, вакытлы трибуналар да сүтеләчәк. Бу эшләр
озак вакытка сузылмаска тиеш. Ә менә
футбол кырына яңадан чирәм җәю күбрәк
вакытны таләп итә. Шуның өчен, стадионда узачак беренче уен 2016 елның язында
гына булыр дип көтелә. 2017 елда «Казан
Арена» Конфедерацияләр Кубогы уеннарын кабул итәчәк, ә 2018 елда – Дөнья чемпионаты матчларын.

КАЗАННАН ИСТӘЛЕККӘ НӘРСӘ АЛЫРГА
ФИНА паркында күп урында сувенирлар сатыла торган чатырларны
күрергә мөмкин. Монда өеңә алып китәргә һәрнәрсәне табып була.

С

атучылар сүзләренә караганда, иң
күбе магнитлар һәм «Казан» дип
язылган яисә ДЧ-2015 символикасы
төшерелгән тәлинкәләр алына. Ләкин башка бик күп төрле бүләкләр дә бар бит әле.
Мәсәлән, тимерче яисә аның ярдәме
белән үзегез истәлеккә тәңкә коя аласыз.
Бәясе 250 сум. Монда шулай ук металлдан эшләнгән әзер әйберләр дә сатыла.
Мәсәлән, «көрәкчек» - акча янчыгына салына торган кечкенә кашык, янәсе, акча
«көрәячәк». 150 сум тора.
Россиянең төп символы – матрешка.
Кечкенәсен 250 сумга алырга мөмкин, зурысы 700 сум тора.
Татарстанның төп символы – түбәтәй.
Милли баш киеме кимендә 1000 сумга са-

тыла. Никадәр матур бизәлгән саен бәясе
дә арта.
Казан турында истәлеккә тагын нәрсә
алып була соң? Касә һәм татар халкы
традициясендә бизәлгән чәйнек. Татарларда чәй эчү – үзенчәлекле гадәт, һәм хуш
исле үләннәрдән төнәтелгән чәйне нәкъ
менә касәдән эчәргә кирәк. Аның бәясе 150
сумнан башлана, ә чәйнекнеке – 500 дән.
Рус халкының милли эчемлеге – квасны кружкадан эчәргә кирәк. Каен тузы яки
агачтан ясалганнан. 400 сумнан башлана.
Татарларның милли аяк киеме – читек
һәм чүәкләрне дә күпләп сатып алалар.
Алар буялган тире кулланып кулдан тегелә.
Төеннәрне үзенчәлекле итеп ясап матур
орнамент барлыкка килә. Чүәкләрнең
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бәясе 3000 сумнан башлана, читекнеке –
20000 сумнан.
Рус халкыннан исә итекне тәкъдим итеп
була. Аның сувенирга дип ясалганнары да,
киеп йөрергә яраклылары да бар. Бәясе 850
сумнан башлана.
Болар Россия һәм Татарстан турындагы хатирәләргә бәйле сувенирлар булды.
Ләкин төп вакыйга – ул Дөнья чемпионаты,
һәм аның турында истәлеккә фотолар һәм
онытылмаслык тәэсирләр генә калмасын
иде. Шуның өчен ФИНА паркында спорт
продукциясе сатыла торган кибет бар.
Монда барысы: брелок һәм кружкалардан
башлап оекбаш, халат һәм чемпионнарга бүләкләү тантанасында бирелгән йомшак уенчыкларга кадәр тәкъдим ителгән.

XVI Су спорты
төрләре буенча дөнья
чемпионатының рәсми

420066, Казан ш., Декабристлар ур., 2.

оештыручысы – «Спорт

e-mail: tatmedia@tatmedia.ru

проектлары башкарма

Телефон: (843) 222-09-85 (өст. 2013)

дирекциясе» КБАО

ЙӨЗҮ
17.32

50 м. Аркада. Ир-атлар

Финал

17.39

50 м. Брасс. Хатын-кызлар

Финал

17.47

400 м. Комплекс. Ир-атлар

Финал

18.05

50 м. Ирекле стиль. Хатын-кызлар

Финал

18.20

1500 м. Ирекле стиль. Ир-атлар

Финал

18.49

400 м. Комплекс. Хатын-кызлар

Финал

19.07

Комби эстафета 4x100 м. Ир-атлар

Финал

19.25

Комби эстафета 4x100 м. Хатын-кызлар

Финал

КАРЫЙК!

ДЧ-2007, Мельбурн, «Арена Рода Лейвера» теннис стадионы
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Текст: Дарья Турцева, фото: Рамил Гыйльванов

ЧЕМПИОНАТ ТӨГӘЛЛӘНӘ,
БӘЙРӘМ ДӘВАМ ИТӘ
ФИНА паркы 16 августка кадәр эшләячәк

К

азан су спорты төрләренең
бәйрәм үзәгенә әйләнде –
16 көн эчендә ФИНА паркында 260 мең кеше кунак булган.
Россия җыелмасы тамашачылары йортында кунакларга чемпион
кәефе өстиләр, анда һәр теләгән
кешенең битенә Россия әләмен
ясарга әзер торалар, шакылдавык,
кечкенә әләмнәр дә өләшенә. Шунысы кызык: монда милли аш-су
һәм яшәү рәвеше белән туристлар гына түгел, җирле халык та
кызыксына. Алар иганәчеләр
мәйданчыгындагы озын чиратта басып торырга да риза. Анда
Казанның кабатланмас табигать күренеше җирлегендә, хайдайвер образына кереп, йә булмаса трамплиннан «сикереп»
3D фотога төшәргә, яисә трамплиннан кабартылган «ястык»ка
сикерергә була. Балчыктан әвәләп
тоткалы чүлмәк ясарга, тәҗрибәле
тренер күзәтүендә биергә өйрәнү
мөмкинлеге дә бар монда.
Парк көндезге сәгать 12дән
киче 10га кадәр эшли, ә ул вакыт эчендә сәхнә һич кенә дә
буш тормый. Парк сәхнәсендә
татар эстрадасы артистлары
һәм фольклор коллективларыннан алып Россия йолдызларына кадәр концерт куялар. Мисал
өчен, кичә кунакларны КВН ша-

яннары көлдерде. Яшьләр, шулай
итеп, кумирларының иң яхшы волонтерларны бүләкләгәнне, Тимур
Бәдретдиновның чыгышын якыннан күрә алды. Сүз уңаеннан, көн
программасында бу каралмаган
булса да, оештыручылар мондый
сюрпризларны бик еш ясап тора.
Йә спорт министры Виталий Мутко кунак була, йә ФИНА Президенты Хулио Маглионе, йә көн рекордчыларын очратасың.
Чемпионатның ябылу көнендә
паркта Татарстан филармония оркестры чыгыш ясарга җыена. Шуннан зур экранда Ябылу тантанасы күрсәтеләчәк. Бу төп күңел ачу
мәйданчыгының эшчәнлегенең
финал аккорды булачак, дип
әйтәсе килсә дә, юк икән әле!
Казанда дөньяның һәр почмагыннан 3000 спортчыны җыйган
«Мастерс» турниры дәвам итә,
Фина паркы да эшчәнлеген 16 августка кадәр туктатмый.
10 августта 19:00 сәгатьтә монда
тантаналы шартларда «Мастерс»
ачыла. Әлеге чара Чемпионатның
ачылыш тантанасын хәтерләтәчәк
– рәсми затлар чыгышы, катнашкан илләрнең әләм йөртергә чыгуы һәм күңел ачу программасы. Ә
калганын оештыручылар сер итеп
саклый. Шунысы гына билгеле –
салют булачак. Керү ирекле.
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